
 
5 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU 
 

  

 

 

Giả Bỉnh Nhiên là một tác giả không còn quá xa lạ 

với giới Dịch học Việt Nam nhưng mỗi quyển sách của ông 

lại có một nét mới lạ đáng để suy ngẫm. 

 

Điều đầu tiên có thể nói Giả là một nhà nghiên cứu 

cực kỳ cẩn thận, mọi lý luận của Giả đều cực kỳ logic và 

chặt chẽ. Những cái không hợp logic đều bị Giả loại bỏ, 

điều đó cực kỳ có lợi cho những độc giả nào thích sự chặt 

chẽ, đào sâu nghiên cứu về Dịch. 

 

Điều thứ hai là Giả luôn chịu khó đào sâu và tìm 

những cái mới dựa trên nền tảng suy luận logic chặt chẽ 

của mình. Giả không chấp nhận những cái xuề xòa. Quyển 

sách này, Giả đã tự sáng tạo ra cách lập quẻ Mệnh lý riêng 

biệt dù trước đó có vài người cũng đi con đường này nhưng 

không đưa ra sự sáng tạo như Giả. Dã Hạc cũng xem quẻ 



 
6 

chung thân nhưng hoàn toàn gieo xu, tính xác suất của nó 

quá lớn. Thiệu Vĩ Hoa cũng đưa ra cách lập quẻ chung thân 

nhưng cách của Thiệu vẫn quá trùng lặp.  

 

Cách của Giả thực sự có thể tổng hợp được nhiều 

yếu tố và đưa ra được quẻ Mệnh lý khá đặc biệt khác biệt. 

Đây là người thứ hai được dịch ở Việt Nam trong giới 

Huyền học có lập luận về dữ liệu của bố mẹ khi dự đoán 

tương lai. Thực sự là một điều cần cân nhắc. 

 

Trong quyển sách này, Giả áp dụng một số nguyên 

tắc phán đoán của Tứ trụ vào trong quẻ Dịch khi luận đoán 

Lục thân, sự chặt chẽ của luận đoán được tăng lên rất 

nhiều, đặc biệt nếu độc giả có nghiên cứu Tứ trụ thì chắc 

chắn việc luận đoán sẽ càng thêm sâu sắc. 

 

Ở đây có thể nói Giả bắt đầu bước vào lý thuyết 

“Một quẻ đa đoán”, chính vì thế, nhiều kiến thức cao cấp 

của Lục hào đã được Giả giới thiệu, độc giả sẽ bắt gặp lý 

luận về hào biến có tác dụng với các hào khác, về phục 

thần dưới mọi hào hay còn có thể nói là các tầng quẻ…tuy 

chưa thật kỹ nhưng ít nhất nó cũng giúp độc giả hiểu nhiều 

hơn về các lý thuyết cao cấp và có thể tự phát triển nếu có 

ngộ tính, đây là điều ít có được trong các sách Lục hào 

được dịch từ trước đến nay.  

 

Điều đáng tiếc trong quyển sách này là Giả chưa đề 

cập đến việc xem vận qua quẻ Mệnh lý, có thể Giả vẫn còn 

ẩn tàng những kiến thức này cho các quyển sách sau hoặc 

chỉ nêu ra trong lớp học của Giả, nhưng vẫn có giới thiệu 

sơ lược về cách tính vận. Nếu độc giả có thể phối hợp với 
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cách luận đoán của Lý Kế Trung thì chắc chắn sẽ có nhiều 

điều kỳ thú, đặc biệt khi áp dụng việc chạy đại vận, lưu 

niên và sự tương tác đối với quẻ hào, xoay hòa, phi hào thì 

mọi thứ trong cuộc đời một người dường như khó có thể 

che dấu. 

 

Cũng như các tác giả khác, Giả vẫn có nhiều điều 

giữ lại cho mình vì còn dậy học, nhiều kiến thức sẽ chỉ 

được nói trong lớp học. Tuy nhiên, thông qua những gì 

được nêu ra trong sách, độc giả nếu đào sâu chắc chắn sẽ 

có được những đúc rút riêng cho cá nhân mình, thông qua 

đó có thể thực sự tìm lành tránh dữ, giúp bản thân nhẹ bước 

hơn trong con đường nhân sinh 

 

Quyển sách này thật sự có nhiều ý hay và có độ mở 

cực lớn để nghiên cứu và phát triển thêm. Bên cạnh đó, 

quyển sách này cũng rất hữu ích cho các Dịch hữu đang 

xem cho mọi người, nó có thể nói là quyển sách đầu tiên 

nói chi tiết về cuộc đời một người qua quẻ Dịch. Rất hi 

vọng với những kiến thức được Giả nêu trong quyển sách 

này sẽ giúp các Dịch hữu phát triển hơn trong con đường 

nghiên cứu và ứng dụng Dịch trong cuộc sống. 

 

Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi, góp ý, đừng 

ngần ngại liên hệ để chúng ta có thể làm rõ được thêm 

nhiều điều. 

 

Email: nghiencuuluchao@gmail.com - 

https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5 

 

Hà Nội, ngày Canh Ngọ tháng Ất Dậu năm Canh Tý. 

mailto:nghiencuuluchao@gmail.com
https://www.facebook.com/nghiencuu.luchao.5
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An Hạ./. 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

  

 

 

"Mệnh lý" là một nội dung trọng yếu trong Dịch Học 

truyền thống. Vì tất cả kỹ thuật dự đoán đều lấy người làm 

gốc, cuối cùng đều để phục vụ người, cho nên rất nhiều kỹ 

thuật dự đoán đều cần lấy "Mệnh lý" một người làm căn 

cứ thì mới có thể tiến hành các thao tác khác. Tỷ như nói 

tính danh học cũng cần kết hợp mệnh lý, đầu tiên lấy mệnh 

lý để xác định ngũ hành hỉ kỵ của người nào đó rồi lại chọn 

chữ để đặt tên; lại tỉ như phong thuỷ cũng cần kết hợp mệnh 

lý một người để tiến hành bố cục quy hoạch. Cho nên 

Mệnh lý đối với toàn bộ hệ thống Dịch Học mà nói là một 

nội dung rất trọng yếu, hệ thống Mệnh lý tinh tế và hoàn 

thiện, trực tiếp quyết định tỉ lệ thành bại của rất nhiều hạng 

mục dự đoán khác. 

 

 Mà "Mệnh lý" trong hệ thống Dịch Học truyền 

thống được dùng cho tới nay chính là cái mà mọi người 
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khá quen biết -- "Sinh thần bát tự", cũng chính là thời khắc 

một người ra đời: Năm, Nguyệt, Nhật, Thời đối ứng can 

chi, vì tổng cộng có bốn tổ nhân tố Năm, Nguyệt, Nhật, 

Thời cho nên gọi là "Tứ trụ dự đoán pháp"; lại bởi vì mỗi 

một trụ đều là do hai chữ Thiên can, địa chi tạo thành, tứ 

trụ một tổng cộng có bát tự, cho nên còn gọi là "Bát tự dự 

đoán pháp". Phương pháp này bắt đầu từ Đường triều, đến 

nay đã được sử dụng hơn nghìn năm, mọi người vẫn luôn 

dùng cái "Mệnh lý" này làm căn cứ, đến nay cũng không 

có người dám đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào đối với cái này. 

 

 Nhưng là Bỉnh Nhiên lại phát hiện, dùng hệ thống 

"Sinh thần bát tự" này làm "Mệnh lý" là có thiếu hụt, loại 

thiếu sót này chính là tổ hợp xác suất của bát tự. Bát tự 

Năm Nguyệt Nhật Thời tăng theo cấp số nhân, hết thảy chỉ 

có hơn 51 vạn loại tổ hợp, mà bây giờ trên thế giới nhân 

khẩu thì có đến 70 ức, cái này có ý nghĩa là bất cứ người 

nào cũng sẽ có hàng vạn người có cùng năm, cùng tháng, 

cùng ngày, cùng giờ sinh, tức bát tự hoàn toàn giống nhau. 

Từ cổ kim ghi chép để xem, Vận Mệnh cũng không phải là 

hoàn toàn giống nhau. Như vậy về logic đã xuất hiện mâu 

thuẫn, cùng bát tự nhưng Vận Mệnh cũng không nhất định 

giống nhau, như vậy làm sao có thể dùng bát tự để dự đoán 

chuẩn xác Vận Mệnh con người đây? Chính vì bát tự 

truyền thống có sự thiếu hụt này đồng thời sau khi suy nghĩ 

hồi lâu cũng không thể tìm được phương pháp có thể đền 

bù loại thiếu sót này, cho nên Bỉnh Nhiên cuối cùng từ bỏ 

lấy hệ thống bát tự làm "Mệnh lý", chính mình xây mới 

một loại hệ thống mệnh lý càng thêm hợp lý -- Hoàng Cực 

Mệnh quẻ (cũng gọi là Hoàng Cực chung thân quẻ). 

Phương pháp này là lấy sinh thần bát tự một người làm thời 
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gian tứ trị, trên cơ sở này lại gia nhập nhân tố tiêu chí của 

bố mẹ và chủ quẻ để lập quẻ, cứ như vậy làm cho tổ hợp 

xác suất của cả hệ thống có đến gần 2 ức loại, phần nào 

giải quyết thiếu hụt nghiêm trọng của bát tự, do đó nó là 

một hệ thống "Mệnh lý" so với bát tự truyền thống càng 

thêm hợp lý. 

 

 Kết cấu cơ bản của Hoàng Cực Mệnh quẻ trực tiếp 

mượn Lục hào dự đoán pháp truyền thống nhưng là trên 

căn bản mà nói, nó lại có khác biệt rất lớn với Lục hào dự 

đoán truyền thống. Lục hào dự đoán truyền thống cơ bản 

đều là kỹ thuật dự đoán từng chuyện, ở phương diện này 

cổ pháp lưu truyền lại đã khá chuẩn, chỉ là có một vài thứ 

vì cổ kim thế sự biến thiên mà có khác biệt, cho nên trong 

những sách Lục hào mà Bỉnh Nhiên đã xuất bản thì hơn 

một nửa các phương pháp đều là trực tiếp áp dụng cổ pháp, 

chỉ có một nửa là Bỉnh Nhiên chính mình lĩnh ngộ. 

 

 Nhưng phương pháp phán đoán Hoàng Cực Mệnh 

quẻ thì lại khác, mặc dù trong cổ pháp cũng có phương 

pháp dự đoán chung thân, tỉ như nói « Bốc Phệ Chính Tông 

», « Dịch Ẩn », « Dịch Mạo » đều có giới thiệu một chút 

phương pháp dự đoán chung thân. Nhưng Bỉnh Nhiên sau 

khi thực tiễn thì phát hiện những phương pháp này cũng có 

thiếu hụt rất lớn, phương pháp cơ bản đều là cổ nhân nghĩ 

kết quả là đương nhiên mà không phải đã qua thực tế kiểm 

nghiệm. Mà đổi thành một số cổ tịch khác, tỉ như nói « 

Tăng San Bốc Dịch », thì căn bản lại phủ định một quẻ đa 

đoán, cho rằng căn bản cũng không có khả năng dùng một 

quẻ để dự đoán tình huống cả đời một người. 
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 Chính vì không có nhiều cổ pháp để tham khảo, cho 

nên nội dung Hoàng Cực Mệnh quẻ ít nhất có 80% là 

không có trong cổ pháp bên, hoàn toàn là Bỉnh Nhiên tự 

sáng tạo. Phương pháp này bắt đầu được tạo dựng năm 

2005, đến bây giờ đã có hơn mười năm, kỹ xảo đoán quẻ 

về cơ bản đã được chỉnh sửa rất nhiều, cũng thông qua 

được rất nhiều kiểm nghiệm thực tiễn, cuối cùng mới xác 

định thành hình. 

 

 So với Lục hào dự đoán pháp truyền thống mà nói 

thì có vài cải biến như sau: Đầu tiên là phương pháp lên 

quẻ, Hoàng Cực Mệnh quẻ từ bỏ dùng việc gieo xu để lên 

quẻ vì loại phương pháp này quá ngẫu nhiên, mà tham khảo 

nguyên tắc sinh thần bát tự, lấy bát tự của chủ quẻ và cầm 

tinh của bố mẹ làm cơ sở tổng hợp lên quẻ, như vậy Hoàng 

Cực Mệnh quẻ như là sinh nhật bát tự, đối với bất luận 

người nào mà nói đều là nhân tố duy nhất, xác định, không 

thể cải biến, là nhân tố đặc hữu của mỗi người. 

 

 Tiếp theo là hoàn thiện phương pháp định vị, Hoàng 

Cực Mệnh quẻ từ bỏ một nguyên định vị pháp truyền 

thống, tỉ như Thê tài đã đại biểu tài vận, lại đại biểu vợ, 

hào Quan đã đại biểu chồng, lại đại biểu việc làm là 

phương pháp định vị không hợp lý, mà áp dụng phương 

pháp định vị hai nguyên tố khoa học hợp lý hơn, đem vận 

khí thành bại và hình thể cát hung của chủ quẻ và người 

thân tách ra định vị. Tỉ như đối với chủ quẻ mà nói chính 

là lấy hào Thế định vị vận khí, dùng cái này để phán đoán 

tài vận, công việc, trình độ các loại vận khí cả đời của chủ 

quẻ; lại lấy hào Quái thân định vị sức khỏe của chủ quẻ, 
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cũng lấy cái này để phán đoán sức khỏe mạnh, bệnh tật tai 

hoạ các loại tình huống cả đời của chủ quẻ. 

 

 Làm như vậy có chỗ tốt là giải quyết thiếu hụt một 

nguyên định vị trong hệ thống mệnh lý truyền thống, tỷ 

như Chính Ấn đại biểu mẹ lại đại biểu trình độ. Chính Tài 

đại biểu tài vận lại đại biểu vợ; Chính Quan đại biểu công 

việc lại đại biểu chồng, đem chúng phân khai ra rồi tiến 

hành định vị, mẹ là mẹ, trình độ là trình độ; vợ là vợ, tài 

vận là Tài khí, công việc là công việc, chồng là chồng, đem 

những sự vật nguyên bản chẳng dính dáng này phân biệt 

ra, từ đó có thể tránh khỏi trình độ cao thì mẹ cũng nhất 

định sẽ thọ, tài vận tốt thì hôn nhân nhất định mỹ mãn, vì 

một nguyên định vị mà sinh ra logic mâu thuẫn. 

 

 Mặt khác chính là phương pháp dự đoán cơ bản cũng 

vì thế mà có cải biến lớn, tỉ như nói quan hệ tác dụng của 

Năm, Nguyệt, Nhật, Thời tứ trị đối với quẻ hào, và quan 

hệ tác dụng của hào biến đối với quẻ hào trong Hoàng Cực 

Mệnh quẻ đều có cách dùng mới. Trong Lục hào dự đoán 

truyền thống chỉ dùng Nguyệt, Nhật mà không cần Thái 

Tuế và canh giờ, hào biến chỉ tác dụng bản vị hào động 

chứ không tác dụng các hào khác, nhưng trong Hoàng Cực 

Mệnh quẻ, phương pháp thao tác cơ bản lại có khác biệt rất 

lớn, là một loại phương pháp dự đoán hoàn toàn mới. 

 

 Ngoài ra còn có phương pháp đẩy đại hạn, tiểu hạn, 

cũng là hình thức khác biệt hoàn toàn với truyền thống. 

Lục hào chung thân quẻ là dùng để thay hệ thống bát tự 

mệnh lý truyền thống, cho nên cũng cần đẩy vận như bát 

tự, do đó có cách dùng đại hạn, tiểu hạn, mà phương pháp 
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đẩy đại hạn, tiểu hạn trong Hoàng Cực Mệnh quẻ cũng 

không giống với phương pháp giới thiệu trong cổ tịch Lục 

hào như Hoàng Kim Sách, Dịch Ẩn, Dịch Mạo, hoàn toàn 

là nguyên tắc Bỉnh Nhiên căn cứ Dịch pháp tự nhiên một 

mình sáng tạo. 

 

 Chính vì đủ loại cải biến này cho nên hệ thống 

Hoàng Cực Mệnh quẻ từ kết cấu cơ bản đến phương pháp 

phán đoán cụ thể có thể nói hoàn toàn là Bỉnh Nhiên chính 

mình sáng tạo, Bỉnh Nhiên gọi là "Hoàng Cực Mệnh quẻ" 

hoặc "Hoàng Cực chung thân quẻ", là một bộ phận cực kỳ 

trọng yếu trong hệ thống Giả thị tự nhiên Dịch. Đương 

nhiên vì kinh nghiệm trình độ của Bỉnh Nhiên có hạn, cho 

nên hệ thống này có lẽ còn có khi chưa ổn, do đó kính thỉnh 

các vị Dịch hữu đồng đạo chỉ ra chỗ sai.  

 

 Giả Bỉnh Nhiên mùa thu năm Ất Mùi   
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CHƯƠNG I 

PHƯƠNG PHÁP LÊN QUẺ CỦA 

HOÀNG CỰC MỆNH QUẺ 
 

  

 

 

 Tiết 1: Thiếu hụt của hệ 

thống bát tự truyền thống 

 

 Hoàng Cực Mệnh quẻ còn gọi là Hoàng Cực chung 

thân quẻ chính là dùng một quẻ để xác định chủ quẻ Vận 

Mệnh chung thân cao thấp, do đó gọi là "Mệnh quẻ", 

"Chung thân quẻ". Nội dung và phạm vi phán đoán cơ bản 

giống với sinh thần bát tự trong hệ thống Dịch Học truyền 

thống, nói cách khác nội dung mà dùng sinh thần bát tự có 

thể xem được thì cũng có thể dùng Hoàng Cực Mệnh quẻ 
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để phán đoán. Tỉ như dùng sinh thần bát tự có thể phán 

đoán hôn nhân, tài vận, quan vận, trình độ của chủ quẻ và 

anh chị em, bố mẹ, con cái thì dùng Hoàng Cực chung thân 

quẻ cũng có thể phán đoán; dùng sinh thần bát tự có thể 

suy đoán vận khí biến hóa của một người trong đại vận, 

lưu niên khác biệt, dùng Hoàng Cực chung thân quẻ cũng 

có thể đoán được. Cho nên, Hoàng Cực chung thân quẻ 

trên thực chất chính là một hệ thống cùng loại với bát tự 

dự đoán truyền thống, là kỹ xảo tối cao trong một quẻ đa 

đoán của Lục hào dự đoán. 

 

 Nói đến đây mọi người có lẽ sẽ hỏi, Hoàng Cực 

Mệnh quẻ và sinh thần bát tự dự đoán đã hoàn toàn giống 

nhau, như vậy vì sao không trực tiếp áp dụng sinh thần bát 

tự truyền thống, mà lại cần phí sức lại làm một cái hệ thống 

chung thân quẻ hoàn toàn khác biệt đây? Liên quan tới 

điểm này, nguyên nhân chủ yếu nhất chúng ta đã nói rõ 

trong « Dịch pháp tự nhiên » là lượng tin tức của hệ thống 

sinh thần bát tự truyền thống quá nhỏ, tổ hợp bát tự năm 

tháng ngày giờ cộng thêm việc phân biệt nam nữ thì hết 

thảy cũng chỉ có hơn 51 vạn loại tổ hợp, công thức tính 

toán là: 60 (năm) X 12 (Nguyệt) X 30 (Nhật) X 12 (thời) 

X 2 (nam nữ) = 518.400, mà trên thế giới nhân khẩu lại có 

70 ức, như vậy bình quân 70.000.000.000/500.000 = 

14.000, vậy bát tự của bất cứ người nào đều sẽ có hơn một 

vạn người giống nhau, nếu không phân biệt nam nữ, thì đại 

khái gần ba vạn người dùng chung một cái bát tự, chẳng lẽ 

những người này Vận Mệnh đều giống nhau sao? 

 

 Đương nhiên không có khả năng! Vô luận cổ kim 

đều có rất nhiều ghi chép người cùng bát tự mà Mệnh khác 
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biệt, cái này liền tạo thành một nghịch lý: Đã cùng bát tự 

nhưng Vận Mệnh của mỗi người lại có khác biệt, như vậy 

làm sao có thể dùng bát tự để dự đoán chuẩn xác Vận Mệnh 

của người nào đó đây? Đối với vấn đề này, cổ kim Dịch 

giả cũng làm rất nhiều nghiên cứu, giải thích tương đối có 

đạo lý chính là Vận Mệnh của một người như thế nào cũng 

không chỉ do bát tự ảnh hưởng, hoàn cảnh phong thuỷ lúc 

sinh ra đời cũng là một nhân tố ảnh hưởng trọng yếu, sở dĩ 

sẽ xuất hiện người cùng bát tự mà Mệnh khác biệt cũng là 

vì phong thuỷ nơi sinh có hoàn cảnh khác biệt tạo thành. 

 

 Loại giải thích này khá hợp lý vì điểm đặc biệt cơ 

bản nhất của bản thân Dịch Học chính là thời không kết 

hợp, sinh thần bát tự là thời gian ra đời của một người: 

Năm, Nguyệt, Nhật, Thời là một loại tọa độ về thời gian. 

Nhưng chỉ có loại tọa độ thời giờ này là không hoàn chỉnh, 

nhân tố quyết định Vận Mệnh một người nhất định còn cần 

một nhân tố đại biểu tọa độ không gian, đó chính là nhân 

tố phong thủy tiên thiên, cũng chính là hoàn cảnh phong 

thủy chung quanh một người lúc sinh ra đời, chỉ khi hai 

loại nhân tố hữu cơ kết hợp thành một thể mới là "Mệnh 

lý" hợp lý nhất. 

 

 Nhưng dù trên lý luận có thể nói chuẩn thì không 

phải là trên thực tế có thể ứng dụng, vì nhân tố phong thuỷ 

đại biểu không gian và bát tự đại biểu tọa độ thời gian 

không phải một hình thức thống nhất, hai thứ đó không thể 

nào kết hợp hữu cơ trong hệ thống hiện hữu, tức nhân tố 

phong thủy tiên thiên không thể nào chuyển hóa thành hình 

thức bát tự sử dụng Thiên can địa chi, cứ như vậy, mặc dù 

trên lý luận có thể giải thích người có cùng bát tự mà Mệnh 
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khác biệt, nhưng nguyên lý này căn bản không thể nào ứng 

dụng trong hệ thống bát tự, nó ngược lại từ một khía cạnh 

khác đã chứng minh hiện nay có sự thiếu hụt không thể 

giải quyết trong hệ thống dự đoán bát tự. 

 

 Cho nên sinh thần bát tự truyền thống đối với chúng 

ta người hiện đại mà nói, kỳ thật đã là một loại phương 

pháp dự đoán hết thời. Liên quan tới điểm này, quá trình 

diễn biến phát triển của bản thân hệ thống sinh thần bát tự 

chính là chứng cứ rõ ràng, sinh thần bát tự pháp khởi 

nguyên từ Đường triều Lý Hư trong quyển « Lý Hư trung 

Mệnh sách », nhưng Lý Hư đầu tiên sử dụng chỉ có năm 

tháng ngày mà không có canh giờ, nói cách khác, hệ thống 

bát tự xuất hiện sớm nhất chỉ có tam trụ sáu chữ, cũng dùng 

cái này để suy tính con người khi còn sống, hệ thống này 

tổ hợp xác suất càng ít, hiển nhiên là càng thêm không hợp 

lý, cho nên đến Tống triều, từ Tử Bình trên cơ sở này gia 

nhập nhân tố canh giờ, cuối cùng tạo thành kết cấu tứ trụ 

bát tự hiện nay bọn ta quen thuộc, cũng một mực dùng cho 

tới nay. 

 

 Cho nên bát tự xuất hiện, hoàn thiện là tại thời 

Đường Tống, mà thời đó là một xã hội nông nghiệp phong 

bế, trên cơ bản không có cái giao lưu quốc tế gì, cho nên 

bát tự chỉ cần thỏa mãn người Trung Quốc là được, mà lúc 

đó nhân khẩu Trung Quốc so với hiện tại cũng ít hơn rất 

nhiều, cũng chỉ có mấy ngàn vạn, do đó ở thời đó người có 

cùng bát tự xác suất chỉ có mấy chục người mà thôi, tổ hợp 

sinh thần bát tự cơ bản đủ rồi; nhưng đối với chúng ta hiện 

tại thì nhân loại đã vượt qua 70 ức, loại phương pháp này 

đã xuất hiện thiếu hụt có tính cơ sở, nếu không tiến hành 
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hoàn thiện cải biến thì tuyệt đối không thể nào thỏa mãn 

cần! 

 

 Như thế nào tiến hành cải biến đây? Có hai mạch 

suy nghĩ, đầu tiên chính là đối với hệ thống bát tự truyền 

thống tiến hành khuếch trương, đem tứ trụ bát tự khuếch 

trương cho đến năm trụ mười chữ hay là sáu trụ mười hai 

chữ, tựa như Từ Tử Bình khuếch trương đối với hệ thống 

của Lý Hư vậy. Lấy sáu trụ mười hai chữ mà nói, sẽ có thể 

trên cơ sở 518.400 loại tổ hợp vốn có thêm ra 3.600 loại tổ 

hợp, 518.400 X 3.600= 1.866.240.000, như vậy cuối cùng 

tổ hợp sẽ có gần 20 ức, trung bình mỗi bát tự chỉ có 3, 4 

người lặp lại, xác suất này mới là hoàn toàn hợp lý. Loại 

phương pháp này hiện nay đang thăm dò, Bỉnh Nhiên cảm 

thấy độ khó rất lớn, vì sẽ cần thời gian ra đời chính xác đến 

phút, giây, mà tình huống hiện thực hiện nay là rất nhiều 

người đến giờ sinh cũng không thể xác định, càng không 

nói chính xác đến giây phút. 

 

 Một mạch suy nghĩ khác chính là dùng hệ thống 

truyền thống đã tương đối thành thục hợp lý để thay thế 

sinh thần bát tự hiện hữu, để phán đoán Vận Mệnh cả đời 

một người, đây chính là Hoàng Cực Mệnh quẻ. Vì có xác 

suất khó khăn trong hệ thống bát tự thì đối với hệ thống 

Lục hào mà nói lại không tồn tại, Lục hào là dùng Năm 

Tháng Ngày Giờ làm thời gian tứ trị, đồng thời lại có một 

tổ hợp quẻ tượng, như vậy chẳng khác nào trên cơ sở 51 

vạn tổ hợp bát tự lại nhiều 4.096 loại tổ hợp quẻ tượng, 

518.400 X 4.096 = 2.123.366.400, hệ thống tổ hợp này sẽ 

có hơn 21 ức, cùng cấp với tổ hợp bát tự khuếch trương 

cho đến sáu trụ mười hai chữ. Cho dù là dùng quẻ tượng 
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hoa mai dịch bên trong chỉ có một hào động, cũng nhiều ra 

384 tổ hợp, như vậy tăng thêm tổ hợp bát tự 518.400 X 384 

= 199.065.600, hết thảy cũng có gần 2 ức tổ hợp. Cho nên 

Lục hào dự đoán pháp từ xác suất mà nói, thiên tiên so với 

bát tự hợp lý hơn nhiều. 

 

 Vấn đề mấu chốt của hệ thống Lục hào là quá khứ 

có rất ít người dùng nó đến dự đoán chung thân, mặc dù « 

Hoàng Kim Sách » cũng có chương Mệnh, cũng chính là 

dự đoán chung thân, nhưng vì phương pháp giới thiệu quá 

giản lược, đồng thời lại không có nhiều ví dụ để phụ trợ 

chứng tỏ, cho nên để người hậu học rất khó nắm chắc, một 

mực không có chân chính hình thành hệ thống. Mặt khác, 

còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn là Dã Hạc lão nhân 

trong « Tăng San bốc dịch » đã phủ định một quẻ đa đoán, 

cũng phủ định dùng một quẻ để xem chung thân, vì ảnh 

hưởng của cuốn sách này, người hậu học trên cơ bản không 

nghiên cứu nhiều về quẻ chung thân, đến mức đến hiện đại, 

rất nhiều đại sư Dịch Học đều phủ định một quẻ có thể đa 

đoán, chính là công lao của quyển sách này. Đã cho rằng 

một quẻ không thể đa đoán, như vậy dự đoán chung thân 

tự nhiên cũng không có khả năng. 

 

 Nhưng trên thực tế quan điểm của Dã Hạc lão nhân 

là hoàn toàn sai lầm, Dã Hạc sở dĩ cho rằng một quẻ không 

thể đa đoán là vì Dã Hạc sử dụng nguyên tắc một nguyên 

định vị, cứ như vậy, dùng một quẻ đoán tổng hợp vận khí 

thì sẽ xuất hiện mâu thuẫn về việc định vị, tỉ như Thê tài 

đã đại biểu tài vận lại đại biểu vợ; hào Phụ mẫu đã đại biểu 

trình độ lại đại biểu bố mẹ. Cứ như vậy sẽ xuất hiện quẻ tài 

vận bất lợi thì nhất định hôn nhân bất lợi; quẻ bất lợi cho 
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việc học thì nhất định bất lợi cho bố mẹ, cái này hiển nhiên 

là không phù hợp quy luật tự nhiên, Dã Hạc lão nhân liền 

coi đây là căn cứ để phủ định phương pháp một quẻ đoán 

chung thân. Nhưng trên thực tế phương pháp dự đoán Lục 

hào hoàn thiện cũng không phải là là phương pháp một 

nguyên định vị mà là tồn tại phương pháp định vị hai loại, 

một nguyên tố định vận khí; hai nguyên tố định cát hung, 

dưới điều kiện này, một quẻ đa đoạn chính là hoàn toàn có 

khả năng, đây cũng là cơ sở lý luận để Bỉnh Nhiên sáng lập 

Hoàng Cực Mệnh quẻ. 

 

Tiết 2: Phương pháp lên quẻ 

của Hoàng Cực Mệnh quẻ  

 

 Dùng quẻ Lục hào làm kết cấu cơ bản dự đoán chung 

thân, từ xác suất mà nói đích thật là hợp lý hơn sinh thần 

bát tự rất nhiều, nhưng là dùng quẻ Lục hào xem chung 

thân cũng có một điểm yếu, chính là phương pháp lên quẻ 

quá ngẫu nhiên, một người bạn của Bỉnh Nhiên khi tới coi 

bói có nói mình chỉ tin tưởng bát tự, không tin Lục hào, vì 

bát tự là giờ sinh đặc hữu của chính mình, cảm giác đáng 

tin; mà Lục hào dùng ba đồng xu gieo quẻ, nhìn qua đã 

khiến người ta có một loại cảm giác không đáng tin cậy. 

 

 Đây là phương thức tư duy điển hình của người 

ngoài nghề, phương pháp dự đoán sinh thần bát tự có thiếu 

sót lớn này lại sinh ra ảnh hưởng lớn như thế, Bỉnh Nhiên 

cho rằng căn bản nhất nguyên là ngay ở chỗ này. Trên thực 


